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Dijkstra Woonmode Openingstijden
Rengersweg 21 9062 EA Oentsjerk Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Tel. 058 - 256 19 03 (voorheen Meba) Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Voor al uw woninginrichting! Vrijdagavond koopavond



FAN ’E REDAKSJETAFEL

Aan het einde van een jaar is het voor velen een tijd om
eens terug te kijken. 2014 begon met een heel vroeg en
mooi voorjaar. De zomer die er op volgde was hier in het
noorden geweldig. Vele uren zon met heerlijke temperaturen. Dit alles mocht tot
laat in de herfst duren.
Volgens het KNMI was dit de warmste zomer sinds eeuwen.

Door het mooie weer mocht het zwembad zich op vele bezoekers verheugen.
Hopelijk is dit in 2015 weer het geval. Dan mogen wij misschien wel extra bezoekers verwachten
i.v.m. de renovatie van het zwembad in Burgum.

Het hokje bij de ijsbaan is groter geworden. Dit is mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele
vrijwilligers. Een mooi geheel met meer ruimte(laat de winter maar komen).

Op het veld naast de ijsbaan zijn in januari van dit jaar een aantal kerstbomen geplant. Een bord
erbij met de tekst: Vol verwachting klopt ons hart. Dit heeft helaas tot nu toe nog niet zo mogen
zijn. Dus deze wens blijft overeind voor 2015. In november is de nieuwe energie coöperatie van
start gegaan. Deze hoopt ook een bijdrage te leveren voor een duurzaam Trynwâlden. In Pro-rege
was een voorlichtingsbijeenkomst. Deze is ook door de inwoners van Gytsjerk goed bezocht. De
eerste investeringen door particulieren uit ons dorp zijn inmiddels gedaan. Hier en daar zijn zon-
nepanelen voor stroom en zonneboilers voor warm water geplaatst.

December is ook altijd een maand van gezelligheid Sinterklaas is achter de rug en Kerst staat voor
de deur. Op vele plaatsen worden markten gehouden en staan er kramen of karren met traditio-
nele gerechten zoals kerststollen en oliebollen. In Gytsjerk kunnen we ook smullen.

Namens de redactie van de Einekoer wens ik iedereen
fijne kerstdagen en een voorspoedig & gezond 2015!

Harry Talsma
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Kopy kan voor elke 10e van de maand worden ingeleverd via
einekoer.gytsjerk@gmail.com

Rond de 1e van de nieuwe maand zal ’De Einekoer’ huis aan huis bezorgd worden.



Onze service is geen buitenkant, maar komt van binnen

Wij zijn Tij Uitvaart: Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert

We zijn een eigentijds vrouwenbedrijf. Te midden van vooral mannenbedrijven en éénmansza-
ken in de uitvaart nemen we een unieke positie in Fryslân in. Juist die vrouwelijke aanpak
maakt dat we dingen anders doen. We schermen niet met een keurmerk. Onze service is name-
lijk geen buitenkant, maar komt van binnen. We komen niet om te regelen, maar willen van
waarde zijn. Onze dienstverlening is vriendelijk en laagdrempelig. Onze aanpak is persoonlijk
en altijd op maat. We zijn er voor iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing.



Vergaderschema DB en inloopspreekuur
De eerstkomende bestuursvergadering van Dorpsbelangen is op woensdag 26 januari 2015, in
Brasserie De Canterlanden. Voorafgaand aan de bestuursvergadering wordt tussen 19.30 en
20.00 uur een inloopspreekuur gehouden waar u klachten, wensen of voorstellen aan het bestuur
kunt voorleggen. Dat kan ook telefonisch of per e-mail. U hoort dan nader van ons.

Word lid van Dorpsbelangen!
Veel inwoners denken dat als je de Einekoer ontvangt, je ook lid bent van Dorpsbelangen. Dat is
niet het geval. De Einekoer is zelfstandig en Dorpsbelang geeft financiële steun. Geef u op als lid
per mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. Dat is voor iedereen het meest makkelijk. Nieuwe le-
den ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige kleurenfolder van Dorpsbelangen. Op deze
manier blijft het ledenbestand ook up to date.

Afval verbindt Gytsjerk en Oentsjerk
Vorige maand schreven wij in de Einekoer over een oproep van de gemeente om iets te doen te-
gen zwerfvuil. De werkgroep Duorsum Gytsjerk en Groenkerk hebben de koppen bij elkaar gesto-
ken. Er is een inventarisatie gemaakt van wat wij kunnen doen tegen afval. De actie ‘Keep it clean’
wordt komend jaar herhaald. Vorig jaar september werd er met honderd schoolkinderen in
Oentsjerk veel zwerfvuil ingezameld. De scholen in Gytsjerk worden hier nu ook voor benaderd.
Via Dorpsbelangen zijn de ideeën opgestuurd naar de gemeente, die hier een vergoeding voor
beschikbaar stelt.
Het opruimen van zwerfvuil alleen is niet genoeg. Er werden voorstellen gedaan om de afvalhoop
te verminderen via bewustwording; het bouwen van een energiezuinige woning of een kunstwerk
met afval; inrichten van speciale inzamelplaatsen voor afval en een Repaircafé, waar mensen on-
der deskundige begeleiding kunnen leren hoe zij zelf kapotte apparatuur kunnen repareren. In ja-
nuari komt de groep bijeen om de plannen verder uit te werken. Via de Einekoer hoort u hier meer
over. Er worden vrijwilligers gezocht en als u mee wilt doen, kunt u zich aanmelden via de secreta-
ris van Dorpsbelangen.

Dorpsvisie 2015-2025
In maart 2007 hebben de inwoners van Gytsjerk een dorpsvisie ontvangen. ‘Moai sunder wjer-
gea’ voor de periode 2006-2015. Deze dorpsvisie is opgesteld onder de bezielende leiding van
bestuurslid, de heer Leo Popma. Er zijn gesprekken gevoerd met (buurt)verenigingen, scholen en
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BESTUURLIJK BEKEKEN
Vereniging voor Dorpsbelangen
Secretariaat: De Tille 13; tel. 06 417 456 80
E-mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54 RABO 0320 9762 54



• Financiëleadministratie
• Loonadministratie
• Omzetbelasting
• Inkomstenbelasting
• Jaarrekening
• Advisering

E. Posthumastrjitte 20 9061DC GIEKERK
Tel. : (058)2562320 • Fax: (058)2561795 • E-mail: wassenaar-administraties@planet.nl

Uniek Hoveniers

Ingmar Plantenga       06 - 21 58 22 21       info@uniekhoveniers.nl

Voor- en najaar tuinonderhoud
Snoeien van bomen, struiken, hagen 

en bolvormen
Gras- en kantenmaaien

Aanplanten en verplanten

Schoffelen en onkruid wieden
Vrijblijvend advies

Particuliere en bedrijfstuinen
Bemesting voor gazon en borders

Bestrating schoon en onkruidvrij houden



bedrijfsleven. Het ging over de vraag hoe Gytsjerk er over tien jaar uit zou moeten zien. Het be-
stuur van Dorpsbelangen Gytsjerk is van plan om in het jaar 2015/2016 de verenigingen en scho-
len weer te benaderen met de vraag hoe het dorp zich in de jaren 2015-2025 moet ontwikkelen.
Via analyse, visie en koers ontstaat de dorpsvisie.
Zaken als bereikbaarheid, woningbouw, bedrijvigheid, verkeer en veiligheid, recreatie, mi-
lieu/natuur, onderwijs, jeugd en uiteindelijk kansen en bedreigingen voor Gytsjerk 2025 zullen de
revue passeren. Ook u of uw vereniging/bedrijf kan uw licht hierover laten schijnen. Op onze le-
denvergadering dit voorjaar komen we erop terug. Dan zal uiteen worden gezet hoe wij een goed
beeld willen krijgen, wat er zoal leeft voor de toekomst van ons dorp en de dorpsvisie. Via de se-
cretaris van Dorpsbelangen kunt u zich hier nu ook al voor aanmelden.

Nieuwe schoolstrijd
Op 2 oktober werd in Skewiel te Oentsjerk een presentatie gehouden voor de ouders van de kin-
deren van de basisscholen in de Trynwâlden, die veel opzien baarde. Doel van de avond was de
ouders te informeren over het voorgenomen plan om te komen tot één kindcentrum in de
Trynwâlden. Als Dorpsbelangen waren wij erg geschrokken en wij niet alleen. Er komen hierover
nog steeds klachten bij ons binnen.

Dorpsbelangen van alle dorpen in de Trynwâlden hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan
OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel. Dat zijn de organisaties die verantwoordelijk waren voor
de inhoud en opzet van de avond en het plan dat gepresenteerd werd. In die brief wordt bena-
drukt dat het goed is om na te denken over de toekomst van de scholen om een aantal redenen.
De bestaande schoolgebouwen zijn over een aantal jaren aan vervanging toe. Goed onderwijs en
kinderopvang is belangrijk en kostenbeperking is logisch, zeker ook in een tijd van krimp die we
nu meemaken. Er is dus zeker aanleiding om kritisch te kijken naar de huidige voorzieningen. In
de brief wordt aangegeven dat we één school per dorp moeten houden, net zolang goed onder-
wijs mogelijk is qua leerlingenaantal. Eén school per dorp zorgt voor leefbaarheid, voor binding,
voor ‘mienskip’. Eén basisschool van vierhonderd leerlingen in Trynwâlden vinden wij veel te
groot. De gemeente Tytsjerksteradiel zal een onafhankelijk onderzoek uit laten voeren, dat duide-
lijk moet maken waaraan de dorpen op lange termijn behoefte hebben en welke verschillende op-
lossingen haalbaar zijn. De brief besluit met de aankondiging dat wij als gezamenlijke dorpsbe-
langen en per dorp dit proces van dichtbij willen volgen, hierin actief willen participeren en
meebeslissen.

Dorpsbelangen Gytsjerk heeft een speciale commissie ingesteld, waarin ouders van beide basis-
scholen samen optrekken met het dorpsbelang. Deze commissie vertegenwoordigt het dorpsbelang
bij de overleggen en blijft actief betrokken bij het verdere proces. Via de Einekoer en op andere
manieren houden wij u op de hoogte. Wij houden ons ook van harte aanbevolen voor uw op- en
aanmerkingen hierover en u kunt ons benaderen via het secretariaat van Dorpsbelangen Gytsjerk
doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com.
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• kippertransport
• semi-dieplader
• caravantransporten
• handel- en grondwerken

Rinia van Nautaweg 81, 9061 AD Gytsjerk
Tel. 058-2561402

info@hellingatransport.nl
www.hellingatransport.nl

Hellinga
transportbedrijf

nu ook op maandag geopend

* Heren knippen zonder afspraak
* Cadeaubonnen
* Alle topmerken parfum
* Gelaatsbehandelingen
* Bruidsarrangement
* Trendy sieraden



HOME START IS ER VOOR GEZINNEN
DIE TIJDELIJK ONDERSTEUNING
KUNNEN GEBRUIKEN

Home-Start Noordoost Friesland richt zich op
ouders van jonge kinderen die wel een steuntje
in de rug kunnen gebruiken. Home-Start biedt
opvoedingsondersteuning, praktische hulp en
vriendschap aan gezinnen waarvan het jongste
kind niet ouder is dan zes jaar. Deze steun
wordt geboden door getrainde vrijwilligers die
ervaring hebben met opvoeden van (eigen) kin-
deren. Humanitas is de uitvoerende organisatie.
Een vrijwilliger biedt een luisterend oor, helpt
bij het organiseren van activiteiten en ondersteunt bij de opvoeding. Vrijwilligers weten als geen
ander hoe steunend het kan zijn als iemand tijd en aandacht voor je heeft en waar je je zorgen
mee kunt delen. Ervaren moeders kunnen zich goed inleven in jouw situatie, aangezien ze zelf
ook momenten van onzekerheid hebben gekend tijdens het opvoeden. Zij bieden hulp zonder
voorwaarden en er wordt niet ongevraagd informatie doorgespeeld naar andere instanties. Als
gezin geef je zelf aan waarvoor je hulp nodig hebt: jouw vragen staan centraal. Als ouder hou je
dus de regie in handen. Vrijwilligers laten door eigen voorbeeldgedrag zien hoe patronen door-
broken kunnen worden. Een vrijwilliger komt doorgaans een keer per week een dagdeel bij je
thuis om te helpen bij de verzorging van de kinderen of om leuke dingen met hen te ondernemen.
Samen boodschappen doen behoort ook tot de mogelijkheden als je als (alleenstaande) ouder
moeite hebt om dat te organiseren. Een vrijwilliger kan je ook helpen om meer sociale contacten
te krijgen in je dorp. Home-Start focust op de dingen die goed gaan, zodat je weer meer zelfver-
trouwen krijgt en het op termijn weer alleen aan kunt. De begeleiding kan een half jaar tot 1 ½
jaar ingezet worden.

Home-Start wordt aangeboden in 5 gemeenten in Noordoost Friesland, waaronder de gemeente
Tytsjerksteradiel. In elke gemeente zijn vrijwilligers ingeschreven die de basistraining hebben ge-
volgd en een Verklaring Omtrent Gedrag hebben overlegd, waarna zij gezinnen kunnen begelei-
den. Vrijwilligers doen dat niet om er financieel beter van te worden, maar wel omdat ze zich be-
trokken voelen bij ouders en kinderen, waarvoor ze graag iets willen betekenen.

Juist in deze periode van opgroeiende kinderen, is het belangrijk om goede ondersteuning te ge-
ven aan ouders. Dit kan voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige, langdurige
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Afhaalmenu’s voor 2 - 3 personen
voor €18,50

Elk weekend een lopend buffet voor € 10,75
(Van tevoren reserveren)

Openingstijden:
Alle feestdagen 11.00 - 22.00 uur. Maandags gesloten

Dinsdag t/m donderdag 16.00 - 21.00 uur
Vrijdag 11.00 - 21.00 uur

Zaterdag en zondag 11.00 - 22.00 uur

Nieuwestraatweg 2, 9061 CL Gytsjerk (Giekerk)
Tel. 058 - 2563820 * www.orientalgiekerk.nl

Rengersweg 102, 9062 EJ Oentsjerk     Telefoon: 058 - 256 15 00

www.bouwbedrijfvandermeer.nl

* nieuwbouw * verbouw * onderhoud *
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problemen. Iedere ouder heeft soms te maken met deze gevoelens van twijfel. Soms ben je al ge-
holpen als er iemand tijd voor je heeft om je ervaringen aan te horen. Hulp vragen is daarbij het
beste wat je jezelf en je gezin kunt geven. Home-Start wil ouders ondersteunen in hun ontwikke-
ling tot positieve en zelfverzekerde opvoeders. Investeren in jonge gezinnen bevordert een ge-
zonde ontwikkeling van jonge kinderen. Soms wordt gedurende het proces duidelijk, dat er meer
of andere hulp nodig is. In overleg met het gezin zal er gekeken worden waar die hulp gehaald
kan worden.

Belangstelling? Vraag vrijblijvend informatie op bij:
Els Spaanstra, Coördinator Home-Start Noordoost Friesland. Telefoon: 06 35 11 38 52.
Mail: home-start.nof@humanitas.nl / Website: www.home-start.nl



kwaliteit
goede service

scherpe prijzen

HHaarrmmeenn  WWeerrkkhhoovveenn
Waling Dijkstrastraat 27, 9061 BM Gytsjerk

Telefoon: 06 15 08 68 42

Tel. 058 - 256 12 79 / 058 - 256 12 13  Rinia van Nautaweg 4c  Giekerk



De Einekoer

13

THRIMWALDASCHOOL

De bibliotheek en school
Vanaf december 2007 werk ik bij de bibliotheek van Burgum. Het informeren en adviseren van
boeken en andere media is een onderdeel van mijn werk. Sinds 2012 woon ik samen met mijn
vriend Lolke en zoon Tyme in Gytsjerk. In het kader van mijn opleiding leesconsulent heb ik con-
tact met de basisschool Thrimwalda over leesbevordering. Tijdens deze opleiding  kijk ik samen
met de school naar hoe leesbevordering structureel kan worden ingebed binnen de school. Het be-
langrijkste punt van aandacht is optimale ondersteuning van het dagelijks (vrij) lezen, voorlezen
en praten over boeken. Daarnaast stellen de school en ik samen vast welke (structurele) leesbevor-
deringactiviteiten nog meer bijdragen aan het behalen van de vastgestelde schooldoelen.

Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band met je
kind.  Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt niet vroeg genoeg
beginnen met voorlezen! Voorop staat het plezier van lezen. Het kind zelf een boek laten uitzoe-
ken, ontdekken van nieuwe werelden, hiervoor kunt u terecht in de  bibliotheek van Gytsjerk! Het
is een  ware ontdekkingsreis voor kinderen waardoor het leesplezier van kinderen gestimuleerd
wordt. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheek. Voor meer informa-
tie, kijk op onze website: www.sbmf.nl.

Met vriendelijke groet, Akkerins Smidstra

Dr. O. Postmastrjitte 6
9061 BK Gytsjerk
Tel.: 058 256 22 71



Janneke
Mulder - Deelstra

R. VAN NAUTAWEG 10
9061 AE   GYTSJERK

TEL.: 058 - 256 12 51

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

www.dieklus.nl

PARKET, LAMINAAT EN PVC
schuren, onderhouden  

en leggen

TEGELWERK 
badkamer, toilet, vloeren  

en terrassen

MEUBELS EN TRAPPEN 
renoveren, kleuren  

en herstellen

TIMMERWERKEN 
onderhoud, verbouw  

en gevelbekleding

Simke Kloostermanstraat 20 • Gytsjerk • 06 - 21 50 08 72 • info@dieklus.nl

Uw allround
klussenbedrijf 

uit Gytsjerk!

 Bel Dieter: 

06 - 21 50 08 72
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ICHTHUSSCHOOL

Individuele ondersteuning op de basisschool
Sinds dit schooljaar hebben basisscholen te maken met “Passend Onderwijs”. Dit is onderwijs voor alle
leerlingen, ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit vergt van basisscholen wel
enige aanpassingen. Kinderen die voorheen misschien terecht konden op het speciaal basisonderwijs
(SBO) blijven nu in het kader van “Passend Onderwijs”  op de basisschool, maar hebben wel meer
zorg nodig.
Op de Ichthusschool gaan we uiteraard mee met die ontwikkeling en zijn we begonnen met het instel-
len van een individueel ontwikkelingsplan voor de kinderen. Kortweg IOP genoemd. Op dit moment
hebben alle kinderen van groep 2 t/m 8 een IOP voor het vak rekenen. Per kind kijken we wat hij of
zij al beheerst en wat nog geleerd moet worden. Een leerdoel voor de kinderen van groep 4 is bijvoor-
beeld dat ze de tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10 aan het eind van groep 4 moeten beheersen.
Als een kind dat halverwege groep 4 al beheerst dan is het niet zinvol om hem dit nog aan te bieden,
terwijl het lesprogramma dat wel voorschrijft. Voor dat kind kan in het IOP staan dat hij deze tafels be-
heerst. Het doel voor dit kind ligt wat tafels betreft dan een stapje hoger. Hij gaat aan het werk met de
tafels 6 t/m 9.
Andersom kan natuurlijk ook. Als blijkt dat een kind nog niet kan optellen en aftrekken over het tiental
dan heeft het nog geen zin om sommen boven de honderd aan te bieden. 

Een IOP wordt gemaakt voor een periode van 10 weken. De leerkracht gaat met het kind in gesprek
over wat hij  al goed kan en wat hij nog moeilijk vindt. Aan de hand van dit gesprek stelt de leerkracht
het IOP samen. De sterke punten worden vermeld en de doelen waar de komende periode aan ge-
werkt gaat worden. In het IOP wordt ook beschreven hoe het kind aan zijn doelen gaat werken. Dit
kan door extra instructie van de leerkracht, oefenen met apps op de iPad, specifieke werkbladen die
gemaakt kunnen gaan worden enz. Halverwege de 10 weken kan het zijn dat een kind bepaalde doe-
len al heeft behaald. Hij mag dit dan bewijzen aan de juf of meester. Door bijvoorbeeld een toetsje te
maken. De doelen die behaald zijn worden afgevinkt op het IOP. Aan het einde van de periode evalu-
eren de leerkracht en het kind samen of de doelen zijn gehaald en bespreken ze wat de doelen voor
de volgende periode zullen zijn.

Wij vinden het op school belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid leren voor hun eigen leerpro-
ces. We noemen dat ook wel eigenaarschap van het leerproces. Door op deze manier te werken ma-
ken we kinderen ervan bewust waarom ze iets leren. Niet omdat het van de juf of meester moet, maar
omdat je er zelf iets aan hebt. Door met IOP’s te werken reflecteren we veel met de kinderen op het ge-
maakte werk en spelen we in op de individuele kwaliteiten van de kinderen. Alle kinderen van groep 3
t/m 8 hebben een eigen iPad tot hun beschikking. Door op deze manier met iPads te werken kunnen
we beter tegemoet komen aan wat ze individueel nodig hebben.

Op dit moment doen we dit alleen voor het vak rekenen. Het is ons doel om dit op lange termijn ook in
te voeren voor de andere vakken op school. Op deze manier willen we toe gaan werken richting ge-
personaliseerd leren, waarbij kinderen zich zoveel mogelijk naar hun eigen kwaliteiten kunnen ontwik-
kelen en we ze onderwijs op maat kunnen bieden. 

We merken dat deze aanpak de motivatie om te leren vergroot en dat is wat we graag willen: enthou-
siaste kinderen (leerlingen)!

Petra van der Veen, Ichthusschool

De Einekoer
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www.personaltouchtravel.nl/adviseur/tjitske-koopmans

Tjitske Koopmans
T: 06-25360061
E: tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl



Gytsjerkster foto’s fan destiids 

Foto Achterdyk/Nije Strjitwei:
Groete uit Giekerk  stiet op dizze aansicht dy’t nommen is sa rûn 1926. It byldt ôf de noardkant
fan de Achterdyk/Nije Strjitwei yn westlike rjochting, efkes foarby de ôfslach nei de Atsjebosk. It
hûs mei de posearjende bewenners is no Nije Strjitwei/Achterdyk nr 65.  Wit immen wa’t de mins-
ken op ‘e foto binne ?

Oanfollings fan eardere foto’s:

Beste Dirk,
Efkes in reactie op de foto van Klaas, Smid, Olijnsma. De pleats fan Age Bosma, stie net neist cafe
de fjouwersprong, die stie wer no Piet Bergsma wennet, de pleats neist cafe de fjouwersprong, der
bourke doedestiids Bonne Antonides. 
Fr,gr,Symen Duursma .

Hallo Dirk,
Ik lees net online het novembernummer van de Einekoer. Daarin een foto van Klaas Smit aan het
werk bij Age Bosma. Volgens jou woonde Bosma aan de Rinia van Nautaweg naast cafe de
Fjouwersprong. Het eerste klopt wel, maar het laatste niet. Age Bosma woonde tegenover ons aan
de Rinia van Nautaweg 21 in de boerderij die nu wit is geschilderd. De familie Bergsma wonen
daar nu sinds jaar en dag. Naast het café was ook een boerderij en daar woonde de kleurrijke
boer en dorpsfilosoof Bonne Antonides. Mooie foto trouwens.
Groeten,Ytzen van der Wal

De Einekoer

17

Jappie van Huizen
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Renie Jouta
Rinia van Nautaweg 63
9061 AD GYTSJERK
(058) 256 31 51
info@joutacoaching.nl
www.joutacoaching.nl

Coaching
rond
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en

Werk
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De mûnefoto:
Groet uit Giekerk stiet ek op dizze foto. Yn al syn pracht en preal sjogge wy hjir de Gytsjerkster
roggemûne (de Korenaer), op dizze aansichtkaart. Om it byld wat libben te jaan  hat de fotograaf
gâns wat minsken byinoar roppen. Dat oantal minsken foar en op ‘e mûne jout alles in moai ge-
hiel. It is in foto fan mear as hûndert jier âld en…. dêrtroch is de kans lyts, mar binne der miskien
guon dy’t persoanen weromkenne ?

Dirk Laverman  -  dirklaverman@hotmail.com

Jappie van Huizen

Ook uitgekomen voorspellingen zeggen weinig,
want hoe meer je voorspelt,
des te vaker iets uitkomt.

Maarten ’t Hart



Kaashandel v.d. Wal - Garyp - Tel. 0511 52 15  50

Hoog in kwaliteit, laag in prijs.
Ruime sortering binnen- en buitenlandse kaassoorten.

Ook zijn wij ruim voorzien van dieet-soorten.

ALLES 1e SOORT EN VERS VAN HET MES

Bloemisterij
A. Koolhaas en Zoon

Folgerenlaan 84, Drachtster Compagnie

Tel. 0512  34 18 28

* Bestrating & sierbestrating
* Tuinaanleg & -onderhoud
* Takversnippering
* Voor bedrijf & particulier
* Onderhoudscontracten

Minikraan verhuur

vanaf 70 cm breed!!



PUZZEL
In deze puzzel zijn zevenentwintig woorden van elk negen letters in stukjes gehakt.
Na de juiste invulling leest U in de vetomrande hokjes, van boven naar beneden een
gezegde.

afg – agr – alt – and – ant – ard – auw – bor – cot – cul – der – die – dig – dkr – dra – dra
ede – eel – eet – ens – era – eve – exp – gen – glo – gon – gra – gri – gte – hab – iel – iem
ijks – ile – ine – inf – ins – iss – itu – kan – kbr – ken – lee – llr – lue – lwe – nar – nau – noo
nwij – nza – oep – oom – per – ran – ren – ren – res – rijk – rui – sie – sma – sme – smij – spe
tab – tel – ter – tig – uit – uit – uns – ver – wel – wen .

Opgave:
1 alpenbloem
2 parallel
3 verdovingsmiddel
4 wratmeloen
5 griep
6 angstkreet
7 lichte ruiter
8  uitdrukking
9 insigne

10 gewoonlijk
11 onbaatzuchtigheid
12 amper
13 zeel
14 onvast
15 gokker
16 april
17 jaloers
18 vanzelfsprekend
19 deel van het gelaat
20 eetgelegenheid
21 inkuilen
22 latent
23 eiergerecht
24 nietsnut
25 fauna
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Rinia van Nautaweg 33 | postbus 3 | 9060 AA Giekerk 
(058) 256 18 69 | info@rjdeboer.nl | www.rjdeboer.nl

Sinds 1933 adviseurs in verzekeringen, 
financieringen, hypotheken, bedrijfskredieten, 
oudedagsvoorzieningen en spaaradviezen.

helder en zeker

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

erekhelder en z

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

en en spaarzieningoorvoudedags
ypothek hen,financiering

Sinds 1933 adviseurs in v

.nl o@rjdeboer inf info@rjdeboer|(058) 256 18 69 
 postbus 3 |an Nautaweg 33 Rinia v  

 
 

en.zadvieen en spaar
edieten,skr bedrijf bedrijfskren,ypothek

en,eringekzerSinds 1933 adviseurs in v

.nl.rjdeboerww w|
erkA Giek 9060 A| postbus 3  

 
 



De Einekoer

23

Oplossing  decemberpuzzel

Gezegde: 
Een adelaar vangt geen vliegen.
De adelaar (of arend) geldt als de meest konink-
lijke vogel van het luchtruim.
Het is dan ook uitgesloten dat een dergelijk verhe-
ven dier zich bezig zou houden met iets nietigs en
onaanzienlijks als het vangen van vliegen.

OUD PAPIER
Op de volgende dagen wordt er weer ingezameld:

Vrijdag 9 januari en zaterdag 10 januari 2015

Vuistregels om het inzamelen zo eenvoudig mogelijk te maken: bundel het papier, doe het in
dozen (géén plastic zakken) en plaats het aan de straat. Tempex of ander plastic materialen
worden niet meegenomen! Op straat:Wilt u het papier zoveel mogelijk op de containerplaat-
sen bijeenzetten? Bij de container: het papier zo ver mogelijk achterin opstapelen. Dit be-
spaart de oud papierinzamelaars (vrijwilligers) enorm veel werk.

Bij slecht weer vragen wij u het papier NIET EERDER dan de aangegeven tijd
(vrijdags vanaf 17.00 en zaterdags vanaf 9.00 uur) buiten te zetten. Nat pa-
pier is moeilijk te verplaatsen! Wij willen u ook vragen het papier in uw straat
zoveel mogelijk bij elkaar te zetten, dit maakt het voor de papierinzamelaars
makkelijker.







Notenpasta’s
noten en

zuidvruchten

Kloosterman
Reform- en

Natuurvoeding

R. v. Nautaweg 35, Gytsjerk
058 - 256 12 82

openbare 
bibliotheek

S. Kloostermanstrjitte 6
9061 BE Gytsjerk
Tel. 058  256 26 11

Verlenglijn 0900-3450345

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 15.00-20.00 

Woensdag: 15.00-18.00

Vrijdag: 10.00-12.00 

en 15.00-20.00

Kijk ook eens op
www.sbmf.nl



SLINGER OM ’E SLEEF

De tempratuur is inmiddels al weer flink gedaald, lekker gezellig bij el-
kaar komen en van lekker eten genieten hoort hier bij! Dit recept is heer-
lijk om te eten als je wat eters over de vloer hebt, maar is natuurlijk ook
heerlijk met de familie. Zelf hou ik erg van dit recept en het is iets wat
bijna wel iedereen lust en qua bereiding is het niet ingewikkeld. Het re-
cept waar het om gaat is: Coq au Vin of te wel kip in wijn. 

Coq au Vin
Bereidingstijd: ca. 1,5 uur (houd er rekening mee dat de wijn en ingrediënten even tijd nodig heb-
ben om smaak af te geven aan de kip)

Benodigdheden (voor ongeveer 5 personen: 
Een goede grote braadpan 2 Kilo kipdelen (wij gebruiken vaak de poot)
Zout en peper 125gr Bloem
Knoflook 10 Plakken Bacon (ontbijtspek kan ook)
Een dozijn sjalotjes (of kleine uitjes)
250 gram kastanje champignons
500 tot 1000ml kippenbouillon (fond)
750ml tot 1000ml rode wijn (Huiswijn uit de supermarkt volstaat prima!)
Optioneel: laurierblaadjes meekoken, eetlepel fijngesneden tijm, eetlepel peterselie

Voorbereiding: 
Snijd de kastanje champignons in halfjes  en pel de sjalotjes en laat ze verder heel (of door de
helft). Pel de knoflook en snijd dit fijn. Kruid de kipdelen in zout en peper en meel

Bereiding: 
Verhit de olie in de braadpan en begin de kipdelen goudbruin te braden (niet te lang). Je kan het in
delen doen en de rest even wegleggen of nog een pan er bij pakken en alles in een keer braden.
Als de kipdelen zijn aangebraden verhit je wat olie in een pan of de braadpan en begint de ba-
con aan te braden. Zorg dat het niet verbrandt en houdt het in beweging. Nu gaan alle sjalotjes in
de braadpan met de knoflook. Voeg de kip toe. Doe hier de bouillon/fond bij. Vervolgens doe je
de wijn erbij en je zult zien dat het geheel gedrenkt is in de wijn.
Verhit alles goed met de deksel erop ±15 minuten en zorg dat het geheel even aan de kook is.
(wij zelf zetten het geheel nu even een nachtje weg zodat alle smaken er helemaal in trekken, dit
hoeft niet) Zodra het geheel kookt laat je het 1 tot 1 uur en een kwartier inkoken. Roer voorzichtig
anders beschadig je de kip te veel.



Website ontwikkeling & online marketing

Online kansen benutten

Rinia van Nautaweg 3k • Gytsjerk • 06 389 19 473 • info@basticom.nl

www.basticom.nl



LANCERING ENERZJY KOOPERAASJE

Zaterdag 15  november 2014 was de feestelijke lancering van ‘Enerzjy Koöperaasje Trynergie'.
De coöperatie is bedoeld voor alle inwoners en bedrijven in de Trynwâlden. In een vol Pro Rege in
Oentsjerk deed Wethouder Houkje Rijpstra de aftrap. De oude Tryntsje kwam speciaal langs met

haar acht kinderen uit alle aangeslo-
ten dorpen van de coöperatie.
Tryntsje vertelde heel blij te zijn dat
haar droom over de Trynwâlden nu
eindelijk echt uit gaat komen. Met el-
kaar maakten de kinderen een puzzel
met daarop alle zaken die bij de
energiecoöperatie horen. Tijdelijk
voorzitter Tseard van der Kooi legde
daarna in zijn presentatie uit wie
Trynergie is, wat men wil bereiken en
hoe de coöperatie dat wil gaan

doen. Trynergie wil een transitie van grijs naar groen en zelfvoorzienendheid voor de Trynwâlden.
Tijdens de druk bezochte energiemarkt werden verschillende Trynwâldsters direct lid van Trynergie.
Sommigen werden ook via Trynergie klant van de regionale energieleverancier NLD  Energie.
Voor elke klant die via Trynergie energie gaat afnemen bij NLD krijgt de coöperatie per jaar 75
euro, bedoelt om daarmee de Trynwâlden te verduurzamen. Wie meer wil weten over Trynergie
kan terecht op de website www.trynergie.nl of kan ook bellen met secretaris Corien van der
Linden, tel. 058-8448804  

Vragen over dit bericht? Corien van der Linden, 058 8448804
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Het overtollige vet kan je er afscheppen, dit kan je vervolgens voor bakvet gebruiken bij andere
gerechten of je kunt het als basis van een jus gebruiken. Doe als laatste de kastanje champignons
erbij en laat het geheel nog even 10 minuten zachtjes pruttelen. 

Dit gerecht is zeker een aanrader en als je er aan twijfelt voor wat je eens zult gaan maken als je
eters over de vloer hebt, probeer dit recept dan eens. Het recept is heerlijk met wat aardappelen of
aardappelpuree en met de groenten kan je variëren.  

Voor nu alvast eet smakelijk!  
Joost IJsselmuiden





DE PEN

Beste Gytsjerkers,
Wij hebben de pen gekregen van onze buren van nr 96, Anton en Klaske Hartwig.
Wij zijn Ties en Marion van Valen-Hofker. Marion is geboren in Heerde op de
Veluwe. Marions vader is van oorsprong een Amelander en haar moeder is ook
geboren in Heerde. Ze heeft daarna in Kampen gewoond en is op haar 9e ver-
huisd naar Steenwijk. Ties is geboren in Tuk bij Steenwijk. Zijn ouders komen uit Marum en
Siegerswoude. We kennen elkaar al vanaf de 4e klas van de lagere school en de middelbare
school in Steenwijk. Bij toeval ontmoetten we elkaar weer begin 1978 als toeschouwers bij een uit-
slaande brand aan de Markt in Steenwijk. Ook bij ons sloeg toen de vonk over. In 1979 zijn we
gaan samenwonen in de 7-hoog flat in De Jokse in Bilgaard. Deze flat is allang afgebroken. Na
de studie aan de BHLS in Leeuwarden heeft Ties nog biologie gestudeerd in Groningen. Na wat tij-
delijke baantjes heeft hij zich in 1987 laten omscholen  tot ICT-er. Hij is daarna als programmeur
aan het werk gegaan bij de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Leeuwarden. In 1995 is
BCZF opgeheven en is de automatiseringstak overgenomen door het Amerikaanse EDS. In 2005
kon Ties gelukkig aan de slag bij het CJIB in Leeuwarden nadat hij voor EDS in Amstelveen aan het
werk moest. Sindsdien kan hij weer lekker met de fiets naar het werk.

Marion heeft na de middelbare school de HBO-opleiding tot medisch analist gedaan in
Leeuwarden. Sinds 1977 werkt ze als medisch microbiologisch analist bij Izore, eerder bekend als
het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland. Het lab is te vinden aan de Jelsumerstraat
in Leeuwarden, naast zwembad de Blauwe Golf.  Na de vernieuwbouw  van de afgelopen jaren is
het een heel mooi en modern lab geworden. Bij Izore houden we ons bezig met het opsporen,
 diag nosticeren, behandelen en voorkomen van aandoeningen die veroorzaakt worden door micro-
organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten). Infectieziekten staan volop in de be-
langstelling. Denk maar eens aan Ebola en HIV. Ook het feit dat bacteriën steeds ongevoeliger
worden voor antibiotica zorgt voor veel werk. In 1986 is onze dochter Julia geboren op de flat in
De Jokse in Leeuwarden. Toen werd het tijd om te verhuizen want wij wilden onze kinderen niet op
een flat laten opgroeien.  Ties kende Mieke van den Dolder van de treinreizen naar Groningen tij-
dens de biologiestudie. Mieke, de vrouw van badmeester Rik, vertelde dat er in de Ulbe van
Houtenstrjitte in Gytsjerk wel een huis te huur kwam. Zo zijn wij in Gytsjerk komen wonen. Een be-
slissing waar we geen seconde spijt van hebben gehad. We gingen  wonen aan het stukje van de
Ulbe van Houtenstrjitte dat grenst aan de Singel. In Gytsjerk is in 1991 onze zoon Maarten gebo-
ren. In 1993 hoorden we bij toeval, via de melkboer, dat het huis op nr 92 te koop kwam en dat
hebben we toen gekocht. Begin 1994 zijn we 7 huizen opgeschoven en we hopen hier nog lange
tijd te kunnen blijven wonen.
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Timmer- & Afbouwbedrijf 

P. Bakker

De Barte 2, 9061 DK Gytsjerk
Tel. 06 - 50 52 04 04
Tel./Fax. 058 - 256 33 99
timmerbedrijfpbakker@chello.nl
www.timmerbedr ijf pbakker.nl

- Verbouw

- Nieuw bouw

- Onder houd

- Badkam ers

- Tegelwerk



De kinderen zijn ondertussen  uitge-
vlogen. Julia woont in Drachten en is
tandarts in Leeuwarden en Sneek.
Maarten woont in Leeuwarden  en
doet de opleiding tot registeraccoun-
tant en werkt bij PWC. Wij wonen
nu al weer 21 jaar in dit huis en we
hebben plannen om het huis wat te
verder moderniseren. We hebben er
ook wel eens over gedacht om te
verhuizen maar het uitzicht is voor
ons niet te overtreffen. Het is een
prachtig plekje.

Onze gezamenlijke passie is Scandinavië met de nadruk op Zweden;  daar verblijven wij graag.
Ook in Denemarken zijn we regelmatig te vinden voor een korte vakantie of soms een lang week-
end. De liefde voor Zweden heeft ertoe geleid dat Marion de Zweedse taal is gaan leren en dat
heeft leuke contacten in Zweden opgeleverd. Elke winter worden de lessen voortgezet en in de va-
kantie worden er wel weer wat Zweedse boeken gekocht. Onze kinderen hebben altijd gekorfbald
bij DFD. Ties is daar een beetje door aangestoken en hij traint nu elke week met de recreanten op
vrijdagavond  van 8 tot 9 uur. De recreanten van DFD trainen alleen en spelen geen wedstrijden.
Het is puur voor de lichaamsbeweging  en het plezier. Verder is Ties vaak het veld in voor reewild-
beheer of schadebestrijding en ook om te jagen. Uit Gytsjerk hoeven wij niet meer weg en we zijn
heel blij met de middenstand die in dit dorp aanwezig is. Wel wordt het tijd dat de vernieuwing
van het winkelcentrum vorm begint te krijgen want rondom ons dorp en in de stad gaat de vernieu-
wing wel door. 

Wij wensen alle dorpsgenoten een goed en gezond 2015.
We geven de pen door aan Anke Miedema en Albert Kinderman.

WERKEN AAN EEN GEZONDE 
EN DUURZAME TOEKOMST

We moeten ons meer inzetten voor duurzaamheid, dat kun je opmaken uit de
conclusies van rapporten van de EU (‘Richtlijn Energie’, 2009) en van de VN
(‘Right To Food; Agro-Ecology,’, 2010). Het voornemen van Nederland is om in
2020 14% van de totale energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen te halen.
Daar zijn we nu nog lang niet en dit is bovendien een veel te lage doelstelling,
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SOLDAAT
AUTOSCHADESPECIALIST

NIEUWESTRAATWEG 67 - 69
9061 CM GYTSJERK
TEL.: 058 256 12 45
FAX.:058 256 19 99

Voor al uw bloemwerk

Bloemenboetiek

F.C. van Vliet
Rinia van Nautaweg 44c - Gytsjerk

Tel. 058  256 14 82

Kaasboerderij en SVR Camping

VOOR ’N HEERLIJK STUK BOERENKAAS GAAT U NAAR

”Johanna Hoeve”
fam. Van Eijden

Binnendijk 57, 9256 HL Rijperkerk, tel./fax: 0511 - 431944
Van jong tot zeer oude kaas en diverse kruidenkaasjes, 

w.o.  berenburg kruiden en Friese nagelkaas
Wij geven ook demonstraties kaasmaken. 

Een idee voor een excursie of kinderpartijtje???
Tot ziens in onze winkel die de gehele week geopend is.



ook in vergelijking met andere landen. We doen als land dus te weinig om onze voorzieningen te
verduurzamen. De strategie die we toepassen met hier en daar een zonnepaneel of een windmolen
schiet te kort. We hebben een omschakeling nodig, misschien moeten we anders tegen het pro-
bleem aan gaan kijken. Zoals het rapport van de VN, ‘agro-ecologie’ als een antwoord ziet voor de
grootschalige monocultuur die we tegenwoordig nog steeds hebben. Dat wil zeggen kringlopen
creëren en slim (her)gebruik maken van afval, en het zoveel mogelijk lokaal houden. Deze principes
kun je doortrekken vanuit de landbouw naar de samenleving. We moeten de omschakeling maken
naar een compleet circulaire economie, een netwerk van lokale kringlopen. Met de gedachte dat
’afval = voedsel’ kunnen we met ons allen naar een duurzame toekomst zonder verspilling.
Het creëren van een lokale kringloop begint op een kleine schaal op dorp- of gemeenteniveau. In
Fryslân, en daarbuiten, zijn op dit moment al veel duurzame initiatieven. Dit is mooi om te zien en
dit proces willen we graag bevorderen. Veel duurzame projecten hebben betrekking op het hui-
dige gebouwenbestand, veelal gebouwen van steen, beton en staal. Wij willen laten zien dat er
nog tal van andere opties zijn, ook voor nieuwbouw. Bijvoorbeeld het bouwen met natuurlijke ma-
terialen die lokaal verkrijgbaar zijn zoals stro, leem, vlas, hout of zandzakken. Of het slim herge-
bruik van afval zoals bij Earthships of Aardehuizen het geval is. Een Earthship is een volledig zelf-
voorzienend gebouw op het gebied van energie, water, ventilatie, verwarming en
voedselproductie. Ze zijn opgebouwd uit lokaal verkrijgbaar materiaal en afval. Deze gebouwen
werken samen met de natuur in plaats van dat deze er slechts gebruik van maken. Door gebruik te
maken van een natuurlijke kringloop kan het gebouw op een duurzame manier in de behoeften
van de gebruikers voorzien. Wat zou het mooi zijn als we hier in de Trynwâlden ook zo’n gebouw
kunnen realiseren, als tastbaar voorbeeld van één van de vele alternatieven die mogelijk zijn.
Als we naar een duurzame toekomst willen, moeten we een omschakeling maken. Dit vereist een
verandering in bewustzijn met betrekking tot afval, energie- en waterverbruik, energieopwekking
en onze leefstijl. Als het lukt om onze samenleving in een duurzame kringloop te veranderen levert
dit naast energie- en geldbesparing ook geld op. In de vorm van (lokale) werkgelegenheid, hogere
kwaliteit, langere levensduur van producten en nieuwe goederenstromen door slim hergebruik. 
Om een duurzame en gezonde toekomst te kunnen creëren zijn
samenwerking, bewustwording en het onderling delen van ken-
nis essentiële begrippen. Dit kunnen we alleen doen als we met
zijn allen een besluit maken.

Momenteel proberen wij een initiatief van de grond te krijgen
met betrekking tot het bovenstaande. Het lijkt ons leuk om in
contact te komen met gelijkgestemden om ideeën uit te wisselen en om samen te werken aan een
duurzaam Trynwâlden. 

Neem gerust contact met ons op via de mail of via de telefoon. 
Leo Koomen: leo-mail@hotmail.com tel: 0683892449
Jan Jacob Dantuma: janjacob91@hotmail.com tel: 0634279927
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IJSHERINNERING

´Wat in gelok!´ Op een bevroren Dokkumer EE  achter de rug van mijn trouwe schaatsvriend ge-
niet ik. De zon beschijnt de ijsvloer en accentueert alle krassen en beschadigingen. Net een gete-
kend mensenleven. Onze slagen zijn kort. Soms krampachtig om staande te blijven in de sneeu-
wrillen. Verbeten probeer ik weer in de slag te komen. Ik roep naar voren, Hij hoort het niet. De
wind is te sterk. We komen aan in Burdaard. Er zit behoorlijk muziek in het ijs. Kan het wel, even
is er de twijfel? Toch doorgaan. Twee dagen geleden reden ze immers al richting Dokkum. We
willen geen risico lopen, maar de adrenaline giert door ons lijf. Troch riide!  Leven is nooit zonder
risico, maar waakzaamheid is geboden. 

Zo’n tweehonderd meter voor de brug in Burdaard, consternatie. Een groot wak. Je kan niet verder
zoals je graag wilde. Aanpassing aan de omstandigheden is noodzakelijk, de vraag dringt zich
aan je op; wil je nog wel verder? Is de veerkracht en het benodigde aanpassingsvermogen aanwe-
zig als er blokkades op onze levensweg komen? Zijn gevouwen handen dan toch sterker dan ge-
balde vuisten? Even is de snelheid eruit. Klunend langs het gevaar. Je wilt toch verder, ook al is er
de moeite, een mens hangt aan zijn leven, bij de vele ouderen die ik ontmoet valt het me steeds
weer op. Grenzen verschuiven, je blijft je aanpassen en leert in de gewijzigde levensomstandighe-
den toch weer in de slag te raken al is die niet meer zo krachtig als voorheen. Waar je voorheen
maar door kon gaan moet er nu vaker een moment worden gerust. 

Voorbij de brug gaan we het ijs weer op. Opnieuw tintelt een geluksgevoel door me heen. En al
lijkt de bij vlagen stormachtige wind ons met al zijn kracht tegen te werken, een hoopvolle levens-
houding kan veel verdragen. Ik moet denken aan de kleine vergeelde papiersnipper die al jaren in
mijn boekenkast ligt. Met daarop een stukje tekst uit psalm 118:  ‘Dit is de dag die de Here ge-
maakt heeft: laten we juichen en ons daarover verheugen.’ Ja dit is de  dag. Ik leef!  
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Dames- en 
Herenkapsalon 

Vonk
R. van Nautaweg 44c

Gytsjerk 
Telefoon 058  256 14 82

SSSS pppp eeee cccc iiii aaaa llll iiii ssss tttt     iiii nnnn ::::
* Rauwkosten

* Gesneden groenten

* Fruitstukken

* Exotisch fruit

* Salades

Wij be zorgen gratis in de Try nwâlden

Rinia van Nautaweg 44-D Gytsjerk 
Tel. 058 256 11 61

KIJK EENS
WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VAN

DE KAPPER

• ontwerp / advies

• tuinaanleg / onderhoud

• beheer klein- en grootschalig groen

KANTO0R:
Rinia van Nautaweg 2c,
GYTSJERK

POSTADRES:
Postbus 73, 
9062 ZJ Oentsjerk
Tel. 058  256 17 03
Fax 058  256 16 67

Witgoed service de Wâlden
Reparatie en installatie van al uw witgoed
ook voor het inbouwen van uw keukenapparatuur

G. Terpstra
06 - 301 222 35
wsdewalden@gmail.com
nieuwestraatweg 87, 9061 CN Gytsjerk
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De overtuiging groeit; tegenwind zal me sterken. We naderen Sibrandahûs. Voorbij de brug is de
watertoren van Dokkum als oriëntatiepunt zichtbaar. Mooi, want bepalender in je leven is niet zo-
zeer op welke plek jij je bevindt, maar belangrijker is waar je je op richt. Het heeft alles met
oriëntatie, met oriënteren te maken. Als je geen genoegen neemt met het oppervlakkige moet je in
beweging komen. 

Het ijs kraakt soms gevaarlijk, maar het verlangen dringt ons aan om verder te gaan. Zo is het
ook het verlangen die de weg naar God openhoudt. In de ogen van alle mensen woont een onstil-
baar verlangen. In ‘De weg van het verlangen,’ schrijft Herman Andriessen; ‘Ons verlangen en
onze levensdroom, zeggen ons onafgebroken dat ons leven niet tevergeefs mag zijn. Het vraagt
om volheid, vervulling, kracht en toekomst. Misschien is het een illusie. Deze gedachte kan ons in
een flits overvallen. Dan scheurt de hemel. Of twijfel nestelt zich diep in ons gevoel, in ons den-
ken, in onze houding. Die twijfel zegt dan: ‘het leven gaat nergens om: soms is het wel een aar-
dig stuk, maar eigenlijk heeft het geen afloop. Maar ook in die twijfel en teleurstelling laten zich
dan nóg ons verlangen en onze droom zien: het is alleen gekortwiekt en ligt aan scherven.’ 

Dokkum is gehaald! Ik recht mijn rug. Terug met de wind in de rug is het ploeteren alweer snel ver-
geten. Alleen de vermoeide en verbeten gezichten van de schaatsers die we passeren herinnert
ons aan het afzien van eerder. Uiteindelijk heeft ieder zijn of haar eigen strijd te leveren. Gelukkig
vinden hier en daar mensen steun bij elkaar. Toch schiet het even door me heen; Met de wind in
de rug kun je snel voorbij gaan aan degenen die moeten zwoegen om overeind te blijven in het
leven. Heb ik ze werkelijk gezien of alleen maar slechts waargenomen? Voor we er erg in hebben
zijn we terug in Burdaard.  Onverwacht schiet de schrik opeens in de benen. Gekraak, brede bar-
sten, ijs is over elkaar heen geschoven. Snel naar de kant. Weer klunen. Nu langer dan eerder.
Met wit-rood lint is de brugdoorgang afgezet. Toch nemen sommigen het risico. Waarom?
Waarom omzeil je doelbewust de richtlijnen van de IJswegencentrale die levensbehoud op het
oog heeft? Moet je in het leven dan eerst door het ijs zakken voordat het besef doorbreekt dat ons
leven een geschenk is? 

Het laatste stuk richting Bartlehiem is een makkie. Op het kruispunt bij Bartlehiem verbindt ge-
deelde passie generaties, richtingen en overtuigingen. Pure ijsvreugde!  De wind waait ons bijna
naar Leeuwarden. Via de Murk naar Aldtsjerk, opnieuw zwaar. Goddank zijn er mensen nabij die
even een deel van je moeizame weg met je willen trekken. Achter de rug van een goede kennis uit
Stiens redden we het op. Hij heeft nog altijd een ijzersterke slag. Na wederom een paar keer klu-
nen komen we weer terug in Bartlehiem. Nog een klein stukje is het naar Tergrêft waar de auto
staat. We zetten nog één keer aan. Op mijn lippen ligt een loflied:   ‘Dit is de dag die de Here
gemaakt heeft.’  Ik juich!

ds. Hille Vlasman. mail: h.vlasman@pgtrynwalden.nl 
Voor de wekelijkse weblog, kijk op: www.pgtrynwalden.nl



aan de:
Rinia van Nautaweg 60
9061 AJ Giekerk
Tel.: 058 256 13 32

met een:
• postagentschap
• schoonheidssalon
• en depositair van

foto Quelle

HHeett  jjuuiisstt ee aaddrreess  vvoo oorr::
• diverse dranken/wijnen/cadeaus
• relatie-/kerstgeschenken
• stoelen/taps/statafels
• partyservice
• diverse aanbiedingen

Canterlandseweg 2c • Giekerk
Tel. �058� 256 35 91

Voor alles in kannen en kruiken
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Gelukkig nieuwjaar



Team 

Trynwâlden e.o

tel. 06 - 83799488

Verpleging en verzorging thuis, 

ook in uw dorp.



VAN OUD NAAR NIEUW 
– NIEUW OVER OUD

Op een mooie zonnige dag maak ik een rondje over
Gytsjerksterhoeke. Als ik bijna aan het eind van de
weg bij de boerderij van familie Lekkerkerker kom,
wordt ik getroffen door de schitterende blikkerende sta-
len spanten van de stal in aanbouw. Ik had kunnen we-
ten, dat hier gebouwd wordt. Ik was eens langs de
Canterlandseweg gereden en had de mobiele kraan
zien staan, maar had er weinig aandacht aan be-
steed. 

Nu ik lopende ben, kan het mij moeilijk ontgaan. De
zilveren spanten tegen een blauwe lucht. Bij het bekij-
ken van de situatie moet ik concluderen dat hier veel
creativiteit gebruikt is. “Daar hebben we het volgende
op gevonden: We bouwen de nieuwe stal over de
oude heen. Nieuw over Oud “. De oude stal staat nog,
zij het zonder dak en de koeien hebben daar ook hun
plekje nog. De oude stal is gebouwd in de zeventiger
jaren, met een houten constructie. In de najaarsstorm
van 2013 heeft de stal een flinke klap gehad en raakte
uit zijn verband. 

Alles is nu rond en er wordt nieuwbouw gepleegd. De
planning is dat voor de vorst begint het dak erop zal
zitten.

De koeien liggen rustig in afwachting van wat komen
gaat. Zeker is dat ze het nieuwe jaar in een nieuwe
stal zullen beginnen. Van Oudjaar naar Nieuwjaar –
van oude stal naar nieuwe stal. Dat wordt vast een
goed begin van het nieuwe jaar. 

Jacqueline Fournier
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VOOR ERFAANLEG ROND VOOR ERFAANLEG ROND 
UW WONING OF BEDRIJFUW WONING OF BEDRIJF

Voor prijsopgave of advies kunt u contact opnemen:
Trynwâldsterdyk 2a, Giekerk Tel.: 058 256 15 12 • Fax: 058 256 33 82

Ook�verko op�van�materialen �zoals:
- betontegels - straatzand
- betonsteen - teelaarde
- opsluitbanden - gebakken steen



PREEKROOSTER DECEMBER
dag datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
zo 04-01 09.30 Ontmoetingskerk H. Vlasman nieuwjaarsdienst

zo 11-01 09.30 Aldtsjerk I. Verburg
09.30 Mariakerk Oentsjerk J. Hofstra

zo 18-01 10.00 Ontmoetingskerk H. Vlasman JOP Thomasviering
09.30 Aldtsjerk A.H. Rekker-v.d.Werff gebedsdienst eenheid 

kerken ruiling
10.00 Heemstra State G. v.d. Galiën
19.00 Mariakerk Oentsjerk I. Verburg avondviering

zo 25-01 09.30 Mariakerk Oentsjerk J.Hofstra
09.30 Gytsjerk Gytsjerk H. Vlasman

zo 01-02 09.30 Ontmoetingskerk J. Hofstra
11.00 Wyns J. Hofstra

Voor meer informatie zie de website www.pgtrynwalden.nl
Voor de wekelijkse weblog, kijk op www.pgtrynwalden.nl

6 VvN – Nijjiersbrunch De Trochreed Readtsjerk 11.00

9 /10 Oud Papier

14 VvN -  Workshop keramiek Geartsje Dupon Mûnein 14.00

26 Dorpsbelangen vergadering Canterlanden 19:30

29 VvN - Jierfergadering mei Babs Meerburg Heemstrastate 19.45
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Gytsje rk
Canterlandseweg 48
9061 CD Gytsjerk
Postbus 37
9062 ZH Oentsjerk
Tel. 058 256 14 93

LOONWERK
GRONDWERK
KRAANVERHUUR

* levering tuingrond en (woud)zand

* (mini)kraan verhuur

* leveren en aanbrengen van drainage



Samuel R.v. Nautaweg 3, Gytsjerk
Openingstijden:  Woe: 13.30-17.00 uur • Vrij: 19.00-21.00 uur • Za: 10.00-12.00/13.00-15.00 uur
Ophalen spullen?:  Dhr. G. Kingma, dr. Kijlstraweg 74, Oentsjerk, tel: 2562108,  
Dhr. F. de Vries, Dr. Kijlstraweg 55, Mûnein, tel: 2562577.

Heemstra State/Skewiel Trynwalden [onderdeel zorggroep Tellens]
Frisiastate 23, 9062 GX Oentsjerk 058-25641414
www.zorggroeptellens.nl, @:receptieskewiel@zorggroeptellens.nl

KEaRN Welzijn
Hulpvragen voor vrijwillige mantelzorgondersteuning
0511- 465200 , www.kearn.nl

In groet nei it sikehûs
- De Sionsberg: Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum
- Medisch Centrum Leeuwarden: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden

Kinderopvang Kinderwoud 
Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
www.kinderwoud.nl, 0513 - 610825

Makelaar Registermakelaar/taxateur Rompt Lijzenga, Vastgoed Trynwâlden 
Simke Kloostermanstrjitte 96, 9061 BG Gytsjerk.
058 - 2562329, fax: 058 - 2562410, @: info@trynwalden.eu

Oud papier
Gezamenlijke scholen. kijk voor de juiste data bij de vermelding in 'De Einekoer' 
N.B.: Waar gebruikelijk wordt het papier op de vrijdagavond gehaald.

Regio Politie Fryslân district ”de Wâlden” Basiseenheid Burgum 
0900-8844

Gemeente Tytsjerksteradiel/Burgum 0511-460860
Openingstijden: ma t/m vrij: 09.00 -16.30 uur, niet op ma.ochtend en do.middag. Burgerzaken (niet
voor burgerlijke stand) + balie Bouwen en Wenjen ook op maandagavond van 18.30 -20.00.

Praktijk voor Haptonomie TRYNWALDEN Ellen Maseland 
Rinia van Nautaweg 1, Gytsjerk  06-20071326
www.haptonomie-trynwalden.nl ,@:info@haptonomie-trynwalden.nl

Ergotherapie Petra Degen/Anne Hoekstra. Frisiastate 23, Oentsjerk
Zorggroep Tellens, 058-2564141 ergoskewiel@zorggroeptellens.nl
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De 24-uurs bereikbaarheid van de huisarts
J. de Boer 058 - 2561337
M.S. Reitsma 058 - 2562862
J.W. Wijnstra/E.P.P. Wijthoff 058 - 2561291
Spoednummer: 058 - 2561606 (alleen voor levensbedreigende situaties)
08.00 – 08.45 uur: bellen voor aanvragen visites en consulten voor dezelfde dag
11.00 – 12.00 uur: bellen voor afspraak op volgende dagen
13.00 – 13.30 uur: telefonisch spreekuur, voor korte vragen en uitslagen
Spoedgevallen buiten kantooruren (na 17.30 uur) worden automatisch doorverbonden naar de dienst-
doende huisarts.

Apotheek, Frisiastate 2, Oentsjerk
Herhaalmedicatie bestellen via 1. website: www.huisartsenmaatschaptrynwalden.nl; 2. via de recepten-
lijn 058-2560902; 3. In het kastje plaatsen; 4. Telefonisch.
Voor 10.00 uur medicijnen besteld, deze kunnen de volgende dag gehaald worden tussen 15.30-
17.00, of de dagen daarna ook tussen 10.00 en 10.30 uur.

Tandartspraktijk Oenkerk Leo W.J. Roodhof,
Frisiastate 2, Oentsjerk  058-2562808.

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Manuele therapie
Training en Advies T-MED Hessel Turkstra,
Frisiastate 23a, Oentsjerk 058- 2563025.@:info@t-med.nl, www.t-med.nl 

Fysiotherapie en Manuele therapie Caroline P. Giesberts
Rengersweg 71, Oentsjerk 058-2563034, www.fysiogiesberts.nl 

Mensendiecktherapie  N. Klarenbeek - Oentsjerk 
Wynzerdyk 11, Oentsjerk, 058-2561013. Behandeling op afspraak.

Logopedie, dyslexiespecialist ”De Praatfabriek”  Femke de Vries 
Frisiastate 23, Oentsjerk, 06 -14835678

Pedicure: Medisch Pedicure Tj. R. Krijgsman. Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk 
058 -2886499 / 06-22627492 @: pedicure@tjrkrijgsman.nl

Yogastudio balans tevens praktijk voor massage en massagetherapie
Janneke Reijenga,058-2563246,  It Heechhout 16, 9061 DG Gytsjerk,
www.yogastudiobalans.com,@: info@yogastudiobalans.com

Dierenartsenpraktijk Hurdegaryp - Gytsjerk - Veenwouden
Westeromwei 71, Hurdegaryp, 0511-47 20 64  Spreekuren: ma t/m vrij: 08.30 - 09.00 • 16.30 -
17.30 / wo.avond: 19.00 - 19.30 en volgens afspraak


